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Vážení a milí spoluobčané,
konečně je tu jaro. Zima byla letos velmi dlouhá,
ale již někteří neváhali a začali upravovat své zahrádky, ještě než se opravdu udělalo pěkně.
V dubnu proběhne územní řízení na stavbu ,,Vodovod Semčice – Žerčice“ a na ,,Odkanalizování
středu obce Semčice“. Následovat bude příprava
na řízení k získání stavebního povolení k realizacistavby. Výběrová komise v průběhu dubna
provede v jednoduchém řízení výběr firmy, která
1. Uskuteční výměnu vchodových dveří v obchodě
s potravinami. 2. Provede výměnu oken v obecních
bytech na ,,Rafandě“. 3. Odizoluje objekt zdravotního střediska.
Z menších akcí nás čeká oprava části okapu
na budově OÚ.
Obecní zastupitelstvo schválilo podání žádosti
o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst (FROM)

Středočeského kraje na akci ,,Výměna oken a dveří
v MŠ - Semčice“. Na tuto akci můžeme získat 95%
z rozpočtu Středočeského kraje z celkových nákladů
na výměnu oken a dveří. Obec musí garantovat 5%
z celkových nákladů. Obce buď získají dotaci celou
(95%) nebo nic. V červnu bychom měli vědět zda
dotaci pro naší školku dostaneme nebo ne.
Mimo úkolů v obci nás čeká mnoho práce
s přípravou voleb do Evropského parlamentu, které
se budou konat 5. a 6. června 2009. Doufáme,
že se zúčastníte v hojném počtu. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce Obecního úřadu
a na webových stránkách a také budete informováni místním rozhlasem.
Ráda bych Vás seznámila s novým termínem
konání řádného zasedání, který je 11.5.2009 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Jana Dlouhá, starostka

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. j. 86/2009

Usnesení

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 18. března 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

Projednání žádosti o převodu přebytku hospodaření
Masarykovy základní a mateřské školy Semčice
za rok 2008
A) Bere na vědomí:
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce a se zařazením jed1. Důvodové zprávy k :
- projednání výsledku Masarykovy základní noho bodu do programu
3. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a mateřské školy Semčice za rok 2008
- projednání a schválení smlouvy o odečítací a paní Evu Horákovou
4. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
a rozúčtovací službě s firmou Techem
Ing. Jiřího Čejku
5. Výsledek hospodaření Masarykovy základní
B) Schvaluje:
a mateřské školy Semčice za rok 2008
pokračování na straně 2
1. Zařazení jednoho bodu do programu: pod č.3.

6. Převod přebytku hospodaření Masarykovy základní a mateřské školy Semčice za rok 2008 ve výši
24 751,74 Kč z toho částku 22 751,74 Kč do rezervního fondu a částku 2 000,- Kč do fondu odměn
7. Schvaluje žádost paní Miluše Machové o odpuštění poplatku za odpad pro syna Petra Macha za rok
2009, který žije již delší dobu mimo Českou republiku

D) Ukládá:

C) Neschvaluje:

V Semčicích dne 18.3.2009		
Zapsala: Karabinová L.		

a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Projednat a doplnit návrh smlouvy s firmou
Techem o konkrétní kalkulaci pro ,,Dům služeb“
a předložit ji OZ na příštím řádném jednání

1. Návrh smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě
s firmou Techem

Jana Dlouhá
starostka

Usnesení

Č. j. 132/2009

z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Semčice,
konaného dne 9. dubna 2009 v zasedací místnosti OÚ v Semčicích.
Zastupitelstvo obce Semčice:

6. Smlouvu s firmou Techem na odečítací
a rozúčtovací službu
7. Zveřejnění záměru na pronájem části nebytových
A) Bere na vědomí:
prostor hasičské zbrojnice č.p. 21
1. Zprávu paní starostky o možnosti otevření druhé 8. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
třídy mateřské školy již v září 2009 z pohledu věcného břemene k pozemní komunikaci na stavbu
schvalovacích řízení (Krajský úřad, Stavební úřad vodovod Semčice - Žerčice
9. Návrh rozpočtové změny č.1 podle účelových
a hygiena)
2. Důvodové zprávy k: podání žádosti o dotaci z Fon- znaků a položek, tak, jak byl přednesen ve výdajová
du rozvoje obcí a měst (FROM) Středočeského kraje část rozpočtu:
na akci ,,Výměna oken a dveří v MŠ – Semčice“ par. pol.
- 210 000,- Kč
v roce 2009 - smlouvě o odečítací a rozúčtovací 3412 6121 Dětské hřiště
3119 5333 Neinv. příspěvek škola + 210 000,- Kč
službě s firmou Techem
B) Schvaluje:

C) Ukládá:

1. Zařazení dvou bodů do programu: pod č.4. Projednání a schválení zveřejnění záměru na pronájem
části nebytových prostor hasičské zbrojnice č.p. 21
a pod č. 5. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní
komunikaci na stavbu vodovodu Semčice – Žerčice
2. Program řádného zasedání zastupitelstva obce
tak, jak je uveden na pozvánce a se zařazením dvou
bodů do programu
3. Ověřovatele zápisu: Pana Mgr. Freda Böhma
a paní Evu Horákovou
4. Navrhovatele usnesení: Pana Petra Košťála a pana
Ing. Jiřího Čejku
5. Podání žádosti o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
(FROM) Středočeského kraje na akci ,,Výměna
oken a dveří v MŠ – Semčice“v roce 2009. Obec
garantuje, že výši jejího podílu na financování akce
bude v termínu plnění spolu s poskytnutou dotací
finančně kryta. Obec zaručuje, že po výměně oken
a dveří v MŠ nebude následovat žádná jiná stavební
akce, která by vyžadovala změnu již v provedených
úpravách

a) Starostce Janě Dlouhé:
1. Podat žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
(FROM) Středočeského kraje na akci ,,Výměna oken
a dveří v MŠ - Semčice“
2. Uzavřít smlouvu s firmou Techem na odečítací
a rozúčtovací službu
3. Zveřejnit záměr na pronájem části nebytových
prostor hasičské zbrojnice č.p. 21
4. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí k pozemní komunikaci na vodovod Semčice – Žerčice se
Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště
5. Informovat ředitelku Masarykovy základní
a mateřské školy Semčice o zajištění prostředků
na otevření druhé třídy v MŠ Semčice
V Semčicích dne 18.3.2009
Zapsala: Karabinová L.
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Jana Dlouhá
starostka

Stromy na veřejných prostranstvích

jich úpravu. Tak tomu ostatně bylo u topolů na cestě
k Holi. V případě nové výsadby volíme takové druhy
a takovou jejich kombinaci, která by neměla, ani
v době úplného vzrůstu stromů, tj. za 15 až 20 let,
vážně ohrožovat životy lidí a stavby v jejich blízkosti. V tomto roce budeme stejně, jako dříve, průběžně
kontrolovat stav všech stromů na veřejných prostranstvích a pokud i vy, občané, nám s tím pomůžete,
budeme vám nesmírně vděčni.
Ing. Jiří Čejka

Pád stromu ve Zlíně a jeho tragické následky
otevřely otázku, zda nemůže k něčemu takovému
dojít i v naší obci. Nemohu samozřejmě tvrdit,
že všechny stromy na veřejných prostranstvích
jsou stoprocentně zdravé, ale nemyslím si, že by
u některého z nich mohlo dojít k takovému náhlému
zhroucení. V některých místech, kde hrozilo riziko
pádu větví ze starých stromů, jsme již provedli je-

ZE STARÝCH SEMČIC
Vážení čtenáři, v loňském roce jsme vzpomínali na léta poválečná až do roku 1948. V letošním
roce si připomeneme historii semčického Jednotného zemědělského družstva tak, jak o jeho vzniku
i konci podrobně v kronice zaznamenal jeden z jeho
předních zakladatelů a kronikář Jiří Král. Bude to
zase několik pokračování.
V jarních měsících 1949 se začalo v Semčicích
mluvit o potřebě založení Jednotného zemědělského
družstva. Pokyny k tomuto záměru vzešly
z Ústředního výboru KSČ v listopadu 1948, tak
zvaná „ socializace vesnice“. Pokyny jak to provádět,
byly závazným úkolem pro místní organisace KSČ.
A tak to všechno začalo.
Jednání schůze se rozneslo po obci a vyvolalo rozruch. V předešlém roce si malozemědělci vymohli
příděly polí a teď byli vystrašení, že by o ně mohli
přijít. Ve vsi vzniklo napětí a nervozita a to nejen
mezi zemědělci.
Členové KSČ chtěli jít příkladem v utváření
přípravných výborů na založení JZD. Chtěli se
stát průkopníky této akce. Po ustavení přípravného
výboru se obec rozdělila na dva tábory, příznivce
JZD a odpůrce. Občané byli informování, že podle
zákona se automaticky stávají členy družstva všichni
zemědělci, kteří jsou členy jakéhokoliv jiného
družstva působícího v obci, pokud se do čtrnácti dnů
neodhlásí písemně u předsedy přípravného výboru.
Rovněž všechny stávající spolky v obci se ruší
a přecházejí i s majetkem do JZD I. typu.
V Semčicích byli všichni zemědělci členy strojního
družstva a většina místních žen byla členkami prádelního družstva. A tak rozruch v obci pokračoval. Nakonec tuto odhlášku podalo asi 40 rodin. Zakládajícími členy JZD I. typu v Semčicích se stalo 19
rodin. Semčický přípravný výbor byl ustaven jako
jeden z prvních v okrese. Byl stanoven členský podíl
100 Kč . Úřadovnu měl přípravný výbor v kanceláři
MNV.

V JZD I. etapu měl každý hospodařit na svém
a společně organizovat polní práce, používat
společnou mechanizaci, kterou společně kupují
a hlavně přebírají do užívání všechny stroje a mechanizmy od všech spolků v obci, mlátičku, zařízení
prádelny a další.
Současně s JZD se začaly zakládat Strojní traktorové
stanice, které měly těžkými mechanizačními
prostředky zajišťovat nově vzniklým družstvům
práci. Problém byl v tom, že žádné stroje neměly.
Místní národní výbor v každé vesnici měl přehled,
kteří sedláci stroje mají a tak jim je jako „kulakům“
a škůdcům venkova odebrali.
A tak byl do Semčic přivezen první družstevní
traktor Zetor 25, vykoupený sedláku Líbalovi ze
Hřivna. Traktor s velkou slávou přivezli zaměstnanci
mechanizační dílny statku, ale v JZD nebyl žádný
traktorista, nebyla ani žádná garáž. Traktor bylo nutno STS zaplatit a tak členové JZD museli poskytnout
investiční zápůjčku a to z jednoho hektaru pozemku 1000 Kč. Pro garáž byl vybrán chlév v č.p.29
a na blátivý dvůr dovezena škvára.
V krátké době družstvo dostalo další mechanizaci, žáci stroje, pohrabovače apod. Členové si stroje
vzájemně půjčovali za poplatek, ale protože většina
neuměla se stroji zacházet, bylo na dvoře u Králů
školení družstevníků.
Pokračování příště.

SEMČICKÁ HOL
Návrší zvané Hol, nebo Na Holi již svým názvem
napovídá, že to nebylo vždycky místo lesnaté, ale
skutečně „holé“. Na tomto místě před rokem 1879
původně stával ovčín velkostatku Thurn-Taxisů. Zde
se chovaly ovce, které vypásaly mimo jiné třešňový
sad, který byl předchůdcem dnešního dubového lesa.
pokračování na straně 4
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Porost na dnešní Holi je rozmanitý a všechny tyto
stromy pravděpodobně vyrostly během posledních
asi sto let.
Nejstarším stromem v Semčicích je starý, téměř
suchý dub na Holi, na místě, kde stávala hájovna.
Známá je také studánka v Raňkově, která dřív
bývala udržovaná a voda se z ní pila. Dnes je velmi
zanedbaná.
V místě zvaném Na šafranici jsou prastaré mohyly,
říkalo se tam „U pohanských hrobů“. Za války se
v těchto místech skrývali uprchlíci.
Lesem vede pohodlná panelová cesta až do Žerčic.
Byla postavena, když se budoval nad Žerčicemi vodojem na Fadrhoncově skále. Voda do něj se tlačí ze
studny u rybníka Hladoměř.
Pod Holí, mezi bývalým hřištěm a silnicí, bývalo
za starých časů mrchoviště a průhon, kde se pásávaly husy a kozy. Dnes je tam pole.
Dnes zalesněné, ale dříve hojně využívané hřiště,
které si pod Holí semčičtí občané sami postavili, bývalo místem sportovních utkání volejbalistů
a bývaly tam okrskové sokolské slety a cvičení.
V místech nad boleslavskou cestou na Holi je
triangulační bod s výškou 300 m nad mořem.
Na druhou stranu směrem ke Březnu se svažuje
Sedláčkův les a v těchto místech bývala památka –

větrný mlýn Dolánky. Říká se tam stále „Na větráku“.
Holský les patří k nejoblíbenějším místům procházek
semčických občanů.

KOSTEL
V měsíci září 1991 prováděla skupina mužůhorolezců- nátěr kostelních bání. Největšími škůdci
jsou holubi. Občané obdivovali horolezce při jejich nebezpečné práci, zejména při natírání křížů
na nejvyšších vrcholech kostelních věží. Farní úřad
Dobrovice dostal na tuto akci 22 tisíc Kč. Byly zhotoveny také nové hlavní dveře do kostela nákladem
16 tisíc Kč.

TELEFON
5.března 1992 byl v Semčicích uveden do provozu
veřejný telefonní automat. Instalován je na Domu
služeb. Dosud bylo v Semčicích asi 50 soukromých
i závodních telefonů. Telefonovat se chodívalo
na poštu, ale jen v pracovní dny. Na závodní vrátnice
i ve svátek.

Z NAŠEHO KRAJE
nostenské je pochopitelno, že rychtář a konšelé měli
pečovati také o mravní a duševní blaho poddaných.
Péči vrchnostenskou osvětlují instrukce, na příklad :
„Ne abyste, vejdůc do krčmy, tam se užrali, potom
co psi za vlasy smejkali neb jinak prali nebo tancovali a hráli na den sváteční“. Nebo rychtáři uloženo
mimo jiné, aby vsadil do klády poddaného, jenž
v neděli místo do kostela zapadne do hospody. Aby
trestal lání, hromování, hry a rvačky po hospodách.
Nezapomíná ani na svárlivé a vadivé ženy. Mají býti
vsazeny do tradice a z trestu snísti dvě lžíce kolomaze. Šlo -li o poddaného, který pil, ruinoval statek,
hospodařil špatně, zakročili konšelé a úřad v zájmu
rodiny. Statek byl krátkým procesem držeti vzat,
odhadnut a postoupen na řadu let jinému hospodáři
do vzrostu dědice.

DATOVÁNÍ V PRANOSTIKÁCH
Ve značném počtu pranostik se vyskytuje vazba
na určitý církevní svátek, nebo církevní obřad. Jednotliví „svatí“ nebo církevní svátky totiž v pranostikách plní funkci spolehlivého časového signálu,
nad kterým dohlížela a který vyhlašovala sama
církev. V pranostikách se tedy dochoval zcela běžný
někdejší způsob staročeského určování dnů v roce.
Dnešní způsob datování pomocí pořadových čísel
dnů v měsíci se u nás sice vyskytl již 13. století, ale
potom se po dlouhou dobu nepoužíval.
Staročeský všeobecný kalendář zpracoval roku
1829 František Palacký a Jakub Filip Kulik /odborná
práce/ český matematik polského původu.

/J. Pekař : Kniha o Kosti./

FEUDÁLNÍ VRCHNOSTENSKÁ
SPRÁVA
Při patriarchálním zabarvení feudální správy vrch4

ZPRÁVY Z MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
POSLEDNÍ ČTVRTLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU v mateřské škole bude otevřena k 1.9.2009.
2.4.		
9.,10.4.
16.4.		
		
22.4.		
		
23.4.		
23.,24.4.
		
24.4.		
27.4.		
5.-9.tř.
29.4.		
		
30.4.		

Přednáška o šikaně pro 1. – 9.tř.
Velikonoční prázdniny
Eurorebus – krajské kolo zeměpisné
soutěže 9.A
Den Země
Přijímací řízení na SŠ
Rodičovské schůzky
Historiáda v Hradci Králové – ce
lostátní dějepisná soutěž
Divadlo v MŠ
Šumava – přednáška p. Najmana pro

7.5.		
		
14.5.-11.6.
17.-22.5.
		
25.5.		
		
26.5.		
27.5.		

Pochodové cvičení
Divadlo v MŠ
Plavání 1. a 2. třída – vždy ve čtvrtek
Tábor mladých matematiků na
Sychrově
Zájezd do zoologické a botanické zahrady v Liberci – 4.-6.třída
Výlet MŠ Doksy
Divadlo pro školy v ZŠ

1.-19.6		
18.6.		
23.6.		
24.6.		
26.6.		
30.6.		
		

Výlety tříd
Divadlo MŠ v MB
Branný den
Divadlo v MŠ
Pochodové cvičení
Slavnostní zakončení školního roku
na hřišti školy

Takže všechny děti, které jsme nemohli přijmout
k předškolnímu vzdělávání v zákonné lhůtě, budou
moci být přijaty dodatečně.
Zákonní zástupci budou včas informováni o dalším
postupu a budou pozváni na informativní schůzku
do MŠ.
Mgr. Jana Kočová, ředitelka školy

Jarní pop song fest – přehlídka sborů
v MB
Fotografování tříd
Velikonoce jsou jarní čas,
probouzí novou sílu v nás.
Po dlouhé zimě zas slunce svítí,
s radostí vykvete každé kvítí.
Když se k nám přiblíží ty krásné svátky,
strasti a shon jsou zase zpátky.
Musí se uklízet, vařit a péct,
alkohol proudem bude zas téct.
Však malé děti, ty se těší,
řehtat jdou a pak řeší:
jakou pentli si mají dát,
na pomlázku uvázat.
Vajíčka už jsou nabarvená,
v košíku jsou připravená.
Na hodovníky čekají,
až si je od holek vyšlehají.
Ke konci těch jarních dnů
se vše vrací zpátky.
Děti zas jdou do školy,
končí krásné svátky.

ZÁPIS DO MŠ
Zápis do mateřské školy proběhl 24.3.2009. Přišlo
27 dětí ze Semčic, spádových i nespádových obcí.
Přijmout jsme mohli z kapacitních důvodů jen 6 dětí.
Tato situace nás přivedla k jedinému možnému
řešení: je třeba otevřít druhé oddělení v MŠ.
V současné době pracujeme na administrativním
vyřešení tohoto problému, poté musí nastat drobné
stavební úpravy, nákup zařízení, vybavení a hraček
a v neposlední řadě i personální obsazení nově vzniklých pracovních míst. Druhé oddělení v MŠ neexistuje skoro 20 let, je tedy nutné začít tzv. „od nuly“.
Zastupitelstvo Obce Semčice vyčlenilo finanční
prostředky a vše směřuje k tomu, že druhá třída

Eva Kyloušková, žákyně 9.třídy
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Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
* Ve dnech 3.a 4. dubna proběhlo čištění nádrže
ve sportovním areálu. Zúčastnili se i členové TJ
Sokol, kteří pracovali na vyčištění spár panelových
dílů. Z důvodu podezření úniku vody z bazénu
proběhne po vyschnutí následné zatmelení spár
(zajistí TJ Sokol). Vybílení koupaliště provedeme
po této opravě.

automobilový průmysl. Naše jednotka vyjela do čtyř
minut v počtu šesti členů ve složení Vošvrda Pavel,
Pařík Petr, Jiránek Petr, Jiránek Josef ml., Zvěřina
Zdeněk a Pivko Dominik. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka ponechána na místě jako záloha.
Prvního dubna ve středu jsme sezvali starosty SDH
obcí z 11 okrsku do naší hospody v hasičárně, kde
jsme projednali termín konání okrskové soutěže
* 7. března se velitelé našeho sboru zúčastnili v požárním sportu. Tato soutěž se bude konat v sopravidelné cyklické přípravy na CPS HZS v Mladé botu 23. května od 8:00 hod na fotbalovém hřišti
Boleslavi. Další školení našeho družstva proběhlo v Žerčicích. Tímto bychom Vás chtěli pozvat
hned druhý den. Prakticky jsme cvičili vyhledávání a zároveň požádat, abyste naše družstvo přišli povzosob při požáru.
budit k vyšším výkonům.
Naší jednotce byl dne 21. března v 9:29 hod. vyhlášen
výjezd do obce Vlkava, kde hořela lisovna plastů pro
Za SDH Semčice Karel Kočí

Z ČINNOSTI TJ SOKOL SEMČICE
Jaro je tady a s jarem je tu nejen zahájení sportovní
sezóny, ale i hromada práce ve sportovním areálu.
Ještě před tím, než jsme se pustili do úklidu, oprav
a zvelebování sportovního areálu, proběhla dne 5.
března 2009 avizovaná výborová schůze TJ Sokol
Semčice, jejíž hlavním bodem programu byla volba
nového předsedy.
Navržen byl Ing. Roman HŘEBÍK (nový člen TJ –
viz. předešlé číslo „Zpravodaje“), který byl výborem
zvolen v poměru hlasů 5:0:1 (pro:proti:zdržel se).
Novému předsedovi TJ Sokol Semčice ke zvolení blahopřejeme a přejeme mu podporu široké
veřejnosti, pevné nervy, hodně trpělivosti a hlavně
hodně úspěchů a to nejen sportovních.
První významnější sportovní a společenskou akcí
v jeho „volebním období“ byl tradiční “Fotbálek
na Pepíka” (podrobnosti v samostatném článku).
Bohužel se nám doposud - z důvodů pracovní
vytíženosti „obou“ stran, nepodařilo splnit další ze
závazků, vznesených na členské schůzi dne 21. února
2009 - oficiální setkání „sokolů“ s novým předsedou
SDH Semčice. Ku prospěchu věci je nutno poznamenat, že přes zmiňované pracovní vytížení jsme
v neustálém kontaktu o čemž svědčí i společná akce
při zahájení čistění koupaliště dne 4. dubna 2009.
Počasí nám celý týden přálo. Sluníčku svítilo určitě
jen kvůli nám - aby všechny vyčištěné dilatační spáry
pořádně vyschly a mohly jsme je znovu vyplnit.
Každou sobotu probíhají pravidelné jarní brigády –
jejichž cílem (mimo úklidu celého areálu) je hlavně

dostat do patřičné „kondice“ všechny kurty – aby
byly připraveny na následující sezónu.
Doufejme, že bude vydařená – jak sportovně –
tak společensky – a pro nás i ekonomicky. Je
samozřejmostí, že peníze, které se ve sportovním
areálu vydělají – ať výběrem vstupného nebo tržbami
v kiosku – se celá léta zpátky – zase do sportu nebo
celého sportovního areálu – zpět vrací. A tím pádem
z toho mají užitek – nejen Sokolové – ale i všichni
návštěvníci areálu.
V současné době jednáme s p. Holbou o opravě
dřevěných stolů a laviček, musíme sehnat další plastové židle …… Ale již nyní můžeme napsat – že
jsme v jarních brigádách opravili sociální zařízení,
vyměnili zásobník na teplou vodu (což se doufáme
projeví sníženou spotřebou elektrické energie). Ještě
nás čeká zasázení stromků – které jsou k tomu již
připraveny ve sportovním areálu a sousta dalších
věcí – tak- aby se tu všem líbilo.
Jako již každoročně – i letos - zahajujeme letní
sezónu – „Rejem čarodějnic“ 30.4.2009.
Na 1.máje – všechny zveme na jarní pochod okolím
Semčic, 6.5. k prvnímu domácímu utkání našich
nohejbalistů a 30.května nám přijedou zahrát naši
kamarádi - skupina SOUMRAK Band.
Těšíme se na setkání s Vámi, na sluníčko –které nás
vytáhne ven a doufáme – že lepší duch bude vládnout v celých Semčicích.
Za TJ Sokol Semčice Vlaďka Hynková
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ÚVODNÍ ZPRÁVA - NOHEJBAL 2009
Vážení sportovní přátelé, nedávno proběhla okresní
nohejbalová schůze, která rozhodla, že Semčice bude
v roce 2009 reprezentovat jeden tým, který bude hrát
okresní přebor II. třídy. V zimní přípravě se nám
utvořila základní sestava ve které bychom měli nastupovat k jednotlivým zápasům. Tým se proti loňské
sezóně z poloviny změnil a to příchodem nových
tváří a také navrátilců z hostování. Vytvořil se dobrý kolektiv a tak musím říci, že se na novou sezónu
těšíme a věříme, že bude úspěšná. Chtěl bych se zde
ještě zmínit o zranění jednoho z našich stabilních
Jiříbohužel
Dvořák zranění je natolik
hráčů – Tomáše Richtra,

Rozpis:
DATUM

Josef Jiránek

DEN

ČAS

29.4.

vážné, že v této sezóně na kurt nenastoupí. Přejeme
mu touto cestou brzké uzdravení!
Sestava:
Miroslav Kučera
		
Lukáš Kučera
		
Josef Vondráček
		
Petr Vondráček
		
Filip Klacek
		
Radek Makovec
		
Karel Klimo
		
Bohumil Toman
		
Jiří Dvořák
		
Josef Jiránek

DOMÁCÍ

HOSTÉ

Semčice - volno

6.5.

středa

16.30

Semčice

J. Vtelno

13.5.

středa

16.30

Boseň

Semčice

20.5.

středa

16.30

Semčice

Benátky

27.5.

středa

16.30

Bradlec "B"

Semčice

3.6.

středa

16.30

Semčice

Libáň

9.6.

úterý

16.30

M. Hradiště "B"

Semčice

17.6.

Semčice - volno

25.6.

čtvrtek

16.30

J. Vtelno

Semčice

26.8.

středa

16.30

Semčice

Boseň

2.9.

středa

16.00

Benátky

Semčice

9.9.

středa

16.00

Semčice

Bradlec "B"

16.9.

středa

16.00

Libáň

Semčice

23.9.

středa

16.00

Semčice

M. Hradiště "B"

Fotbálek na Pepíka

FOTBÁLEK NA PEPÍKA

Jako každý rok, tak i letos jsme "fotbalové" jaro přivítali aktivně - turnajem losovaných
trojic v sálové kopané.

Jako každý
rok,"Fotbálek
tak i letos
“fotbalové”
naje,
bez jediné
porážky,ZŠ
se vstal
tým ve za
složení Petr
Letošní
najsme
Pepíka"
se konal vjaro
sobotu
21. března
v tělocvičně
Semčicích
přivítali
aktivně
- turnajem
losovaných
v sálové
KERNER,
Zbyněk
ŘÍPA a Jasným
Libor MOJŽÍŠ.
účasti čtyř
týmu,
které se spolu
utkaly trojic
ve dvou
kolech systémem
"každý
s každým".
vítězem Z tohoto
kopané.
týmu také Zbyněk
vzešel nejlepší
střelec
- LiborZ MOJŽÍŠ,
turnaje, bez jediné porážky, se stal tým ve složení Petr KERNER,
ŘÍPA a Libor
MOJŽÍŠ.
Letošní
“Fotbálek
na Pepíka”
konal- v Libor
sobotuMOJŽÍŠ,
který vsítil
20 z 3620
branek
tohoto týmu
také vzešel
nejlepšísestřelec
kterýrovných
vsítil rovných
z 36 vítězného
branek týmu.
21.vítězného
března týmu.
v tělocvičně ZŠ v Semčicích za účasti Přestávku mezi prvním a druhým kolem turnaje vyčtyř týmu,
které se
spolu
utkaly
ve dvou
kolech
plnila
dovednostní
soutěž
jednotlivců
- samostatné
Přestávku
mezi
prvním
a druhým
kolem
turnaje
vyplnila
dovednostní
soutěž
jednotlivců
systémem
“každý
s
každým”.
Jasným
vítězem
turpokračování
na straně 8
samostatné nájezdy na brankáře. V této disciplíně dominoval Petr KREDBA, kterému dokázal
zdatně sekundovat pouze Radim HYNEK.
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Pořadí nejlepších
1. místo - Petr KERNER, Zbyněk ŘÍPA, Libor MOJŽÍŠ;

nájezdy na brankáře. V této disciplíně dominoval
Petr KREDBA, kterému dokázal zdatně sekundovat
pouze Radim HYNEK.
Pořadí nejlepších
1. místo - Petr KERNER, Zbyněk ŘÍPA, Libor
MOJŽÍŠ;
2. místo - Roman KLEKNER, Milan DUDEK, Petr
KREDBA;
3. místo - Martin SLÁDEK, Ondřej HYNEK, Josef
JIRÁNEK;
Nejlepší střelec - Libor MOJŽÍŠ;
Vítěz dovednostní soutěže - Petr KREDBA.
Po skončeni turnaje v sálové kopané jsme se
z tělocvičny přemístili na koupaliště do klubovny
TJ Sokol Semčice, kde měl “Fotbálek na Pepíka”
pokračování. Protože se soutěživý duch přesunul
spolu s námi, nalosovali jsme dvojice a odehráli
zde turnaj ve stolním fotbálku. Kupodivu se do turnaje ve stolním fotbale přihlásilo mnohem víc
“sportovců”, než na fotbálek v tělocvičně.
Osmnáct účastníků (z toho 5 dívek a žen) bylo losem
rozděleno na 9 dvojic. Turnaj hraný taktéž systémem
“každý s každým” proběhl s následujícími výsledky:
1. místo - Ondřej HYNEK a Martin SLÁDEK;
2. místo - Josef JIRÁNEK a Michal MAREŠ;
3. místo - Radim HYNEK a Milan DUDEK.

Oba turnaje, organizované semčickými fotbalisty
pod hlavičkou TJ Sokol Semčice, proběhly v bojovném, avšak přátelském ovzduší v duchu fair play.
První jarní den tohoto roku se nám vydařil a i “jediný Josef” mezi účastníky obou turnajů “Na Pepíka”
(Josef JIRÁNEK) musel být s výsledkem spokojený. Snad jenom účast fotbalistů mohla být hojnější.
Nevadí, určitě toto nebyla poslední semčická
společensko-sportovní akce v roce 2009. Čekají nás
další akce, zápasy, utkání, turnaje, setkání, brigády
a hlavně letošní oslavy 95. výročí založení TJ Sokol
Semčice, které vyvrcholí dne 11.7. 2009, a na které
Vás srdečně zveme.
Zároveň bych rád mezi nás “sokoly” pozval nové
adepty, sportovce, fotbalisty, nohejbalisty, volejbalisty, ale také ty, kteří se chtějí podílet, či jen
účastnit společensko-sportovních aktivit v obci
Semčice.
Sportu zdar
Předseda TJ Sokol Semčice Ing. Roman HŘEBÍK
Kontakt. tel. +420724283240
e-mail hrebikroman@seznam.cz

OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE
Co připravuje kulturní a sociální výbor naší obce účast a případnou spolupráci.
pro rok 2009.
Kulturní výbor pravidelně dochází za staršími
Za kul. a soc. výbor V. Vítková
občany při jubileích s gratulacemi, potravinovými
balíčky nebo bonboniérou. Gratulace vyrobily děti 3.
třídy Masarykovy základní školy v Semčicích s paní
učitelkou Irenou Královou.
V dubnu přivítáme do života dva nové občánky. Děti
dostávají vkladní knížku, pamětní list a plyšovou
hračku. Jejich maminky kytičku. Kulturní pásmo zajišťují žáci Masarykovy základní školy pod
vedením paní učitelky Ireny Králové. Koncem
května proběhne sběr šatstva pro Diakonii Broumov.
V červnu se plánuje koncert v kostele sv. Prokopa.
Dětský den v areálu koupaliště se připravuje na 6.
června.
Další akcí bude v září - Vyprávění o Mexiku.
Vyprávět bude p. Jakubec starosta z Luštěnic.
Na listopad připravíme posezení se staršími občany,
které se v loni moc vydařilo. A nebude chybět ani
předvánoční koncert v kostele sv. Prokopa.
Termíny a program akcí bude včas upřesněn.
Prvosenka jarní
Členky kulturního a sociálního výboru se těší na vaši
Ondřej Vaško, žák 9. třídy
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Elektrozařízení nesmí být demontované.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
Upozorňujeme občany, že ve dnech od 30.dub- u hřbitova ve dnech od 1.5. (pátek) do 3.5. (neděle).
na (čtvrtek) do 2.května (sobota) bude probíhat Do kontejneru nepatří dřevo, větve a jiný běžně spasběr nebezpečného odpadu . Tento můžete v době litelný materiál, dále železo a nebezpečný odpad.
od 8,00 do 10,00 hodin a od 14,00 do 16,00 hodin V úterý 28. dubna od 7,00 do 11,00 hodin bude
odevzdávat za vrata areálu Ing. Heřmanského napro- v naší obci probíhat čištění místních komunikací.
Po tuto dobu je nutné, aby majitelé automobilů
ti hřbitovu.
Jedná se o tyto druhy odpadů : ledničky, mrazničky, umístěných před domem, tato zaparkovala na své
žářivky, televizory, monitory, rádia, vysavače, auto- pozemky.
baterie, barvy a oleje v uzavřených nádobách .
UPOZORNĚNÍ

Inzerce

Inzerce
Semčický zpravodaj: periodický tisk vydávaný 5x ročně v počtu 250 výtisků
Místo vydání: Semčice
Číslo výtisku: 5, Datum vydání: 23.4.2009, ZDARMA
Evidenční číslo: MK ČR: E 10412
Vydavatel: Obec Semčice, 294 46 Semčice 10, IČ: 00238597
Kontakt: telefon: 326 388 130, fax: 326 388 286, e-mail: ou@obecsemcice.cz
http: www.obecsemcice.cz
Tisk: Zdeněk Gola, Bělská 151, Mladá Boleslav
Grafická příprava: Květoslav Křováček, TGM 1078, Mladá Boleslav
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